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ATA DA 47a REUNIÃO DO CONSELHO DO

CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE-RS.

1 Às nove horas do dia catorze de setembro do ano de dois mil e dez, reuniram-se no

2 Centro de Educação Superior Norte-RS, no campus de Palmeira das Missões, os mem-

3 bros do Conselho do CESNORS, estando presentes os professores Genesio Mario da

4 Rosa, Diretor do Centro; Rogério Folha Bermudes, Vice-Diretor do Centro; Felipe Pi-

5 lau, Coordenador do Curso de Agronomia; Adriana Tourinho Salamoni, Coordenadora

6 do Curso de Engenharia Florestal; Ana Gabriela de Freitas Saccol, Coordenadora do

7 Curso de Zootecnia; Fábio da Silva, Coordenador Substituto do Curso de Comunicação

8 Social- Habilitação Jornalismo; Lorimar Francisco Munaretto, Coordenador pro tempo-

9 re do Curso de Sistemas de Informação; Gilberto Martins Santos, Coordenador do Cur-

10 so de Administração; Terimar Ruoso Moresco, Coordenadora do Curso de Ciências Bio-

11 lógicas; José Antonio Meira da Rocha, Coordenador do Curso de Relações Públicas En-

12 fase em Multimídia; Caroline Casali, Chefe do Departamento de Ciências da Comunica-

13 ção; Antônio Luíz Santi, Chefe do Departamento de Agronomia; Silvana Bastos Cogo

14 Bisogno, Chefe do Departamento de Enfermagem; Romulo Trevisan, Chefe do Departa-

15 mento de Engenharia Florestal; Cristiano Henrique Antonelli da Veiga, Chefe do Depar-

16 tamento de Administração; Fernanda Beheregaray Cabral, Coordenadora do Curso de

17 Enfermagem; Loiva Beatriz Dallepiane, Coordenadora do Curso de Nutrição; Rafael

18 Lazzari, Chefe do Departamento de Zootecnia; os técnicos administrativos Fernando Le-

19 viski Bueno, Chefe da Seção Administrativa do CESNORS; Anderson de Oliveira So-

20 broza, representante dos servidores Técnico-Administrativos do campus Frederico Wes-

21 tphalen; Emerson José Guth, representante dos servidores Técnico-Administrativos do

22 campus Palmeira das Missões; e os alunos Anderson Casal i de Freitas, representante dis-

23 cente do campus de Palmeira das Missões; e Mileni dos Santos, representante discente

24 do campus de Palmeira das Missões; O Diretor, professor Genesio, deu por aberta a ses-

25 são e de imediato deu posse aos conselheiros Fábio e Eliane, a seguir passou-se à apro-

26 vação da Ata número quarenta e seis deste Conselho. Ata aprovada por unanimidade. A

27 seguir foi passada a palavra a professora Adriana que procedeu a leitura de pareceres
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1 para aprovação da Comissão de Legislação e Normas (CLN). Parecer N° 044/2010 sobre

2 aprovação de Concurso Público para professor Adjunto na área de Botânica: Anatomia e

3 Fisiologia Vegetal, sendo aprovados os seguintes candidatos: Tanea Maria Bisognin

4 Garlet com nota final 8,51; Lindamir Hemandes Pastorini com nota final 7,98; Giovana

5 Secretti Vendrusculo com nota final 7,56; Jaqueline Sarzi Sartori com nota final 7,02. O

6 parecer da CLN é favorável a aprovação do referido Concurso e foi aprovado por unani-

7 midade. Parecer N° 045/2010 sobre aprovação de Concurso Público para professor Ad-

8 junto na área de Ciências Exatas e da Terra (Metodologia e Técnicas da Computação),

9 sendo aprovado o seguinte candidato: Luiz Alvaro de Lima e Silva com nota final 8,83.

10 O parecer da CLN é favorável a aprovação do referido Concurso e foi aprovado por una-

11 nimidade. Parecer N° 046/2010 sobre aprovação de Concurso Público para professor

12 Adjunto na área de Ciências Exatas e da Terra (Ciências da Computação; Sistemas de

13 Computação), sendo aprovado o seguinte candidato: Rafael lankowski Soares com nota

14 final 8,36. O parecer da CLN é favorável a aprovação do referido Concurso e foi aprova-

15 do por unanimidade. Parecer N° 047/2010 sobre aprovação de Concurso Público para

16 professor Adjunto na área de Ciências Sociais e Aplicadas, Economia: Economia Geral,

17 sendo aprovado o seguinte candidato: Daniel Arruda Coronel com nota final 8,16. O pa-

18 recer da CLN é favorável a aprovação do referido Concurso e foi aprovado por unanimi-

19 dade. Parecer N° 048/2010 sobre aprovação de Concurso Público para professor Adjunto

20 na área de Nutrição/Dietética, sendo aprovados os seguintes candidatos: Cariza Teixeira

21 Bohrer com nota final 9,06; Gabriela Corrêa Souza com nota final 8,05. O parecer da

22 CLN é favorável a aprovação do referido Concurso e foi aprovado por unanimidade. O

23 próximo ponto de pauta foi a comemoração do quarto aniversário do CESNORS. O pro-

24 fessor Genesio solicitou sugestões dos presentes. O aluno Anderson expôs os Diretórios

25 Acadêmicos propõem a realização de jogos seletivos para o JUSM (Jogos Universitários

26 de Santa Maria). O professor Santi expôs que deve ser formada uma comissão para tra-

27 balhar no assunto. A professora Ana Gabriela perguntou quais as datas para realizar o

28 evento. Foi definido dia dezesseis de outubro para realizar o evento. A comissão organi-

29 zadora das atividades de comemoração do aniversário do CESNORS foi composta pelas

30 seguintes pessoas: professor Santi, professora Eliane, o aluno Martin e técnico Adminis-

31 trativo Anderson. A seguir o professor Munaretto realizou explanação sobre a Comissão

32 Própria de Avaliação e a Avaliação Institucional, ressaltou que é importante os Coorde-
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1 nador de Curso conhecerem bem estes temas para trabalhar melhor a Avaliação de Cur-

2 so. O professor Munaretto também passou informações sobre o SINAES, CPA e os Re-

3 latórios de Avaliação Institucional. Próximo item de Pauta: modificações na estrutura

4 dos Departamentos. O professor Genesio falou que foi cobrado pela definição do Chefes

5 de Departamento pro-tempore realizada por este Conselho e solicitou aos conselheiros

6 que levem aos seus colegas o ocorrido na Reunião do Conselho de definiu os chefes de

7 departamentos e que informem que foi o Conselho que decidiu. A professora Ana ques-

8 tionou como ficou a proposta inicial sugeri da na reunião em que se definiu os nomes dos

9 Chefes de Departamento. O professor Genesio falou que aquela proposta não resolvia o

10 problema pois necessitava de doze Funções Gratificadas. A seguir o professor Genesio

11 apresentou as proposta da subcomissão do campus de Frederico Westphalen, foram ela-

12 boradas duas propostas: 1) Distribuir todos os docentes do campus de Frederico Wes-

13 tphalen em departamentos definidos de acordo com áreas do CNPq, com a possibilidade

14 de inclusão de docentes em áreas afins; e 2) Redistribuir as vagas docentes dos cursos do

15 Reuni dentro dos Departamentos existentes, que poderão ter seus nomes alterados. O

16 professor Rogerio apresentou as propostas elaboradas pela subcomissão de Palmeira das

17 Missões, também foram elaboradas duas propostas: 1) Agregar Cursos de acordo com

18 áreas do CNPQ, criando o Departamento de Agrarias e Biológicas com os Cursos de Zo-

19 otecnia e Biologia, Departamento de Sociais e Aplicadas com os Cursos de Administra-

20 ção e Ciências Econômicas e o Departamento de Ciências da Saúde e Ciências Humanas

21 com os Cursos de Enfermagem e Nutrição. 2) Criar os Departamentos de Ensino, Admi-

22 nistrativo, e de Pesquisa e Extensão, em que cada departamento fica responsável por

23 uma área específica e os professores lotados nos Cursos. A professora Adriana informou

24 que o Departamento de Engenharia Florestal foi contra as duas propostas e solicitou uma

25 assembléia geral que já foi realizada. O professor Cristiano expôs que não houveram al-

26 terações da estrutura da Universidade no projeto de mudança do Regimento Interno da

27 UFSM como foi dito que seria feito, e questionou como será e estrutura do Centro daqui

28 a alguns anos. O professor Genesio expôs que precisarão ser feitas novas alterações no

29 futuro quando forem criar novos cursos. O professor Meira sugeriu encaminhamento

30 para que se consolide as propostas e se leve aos Departamentos para se discutir nova-

31 mente, e as pessoas que são contra estas propostas que apresentem outras para discussão.

32 A seguir as quatro propostas apresentadas foram analisadas e compiladas em três, como
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1 segue: proposta 1 - distribuir os docentes dos campi em departamentos definidos de

2 acordo com as áreas do CNPQ, com a inclusão de docentes em áreas afins. Proposta 2-

3 redistribuir as vagas docentes (cursos novos dentro dos cursos existentes) dos cursos do

4 REUNI dentro dos Departamentos existentes, que poderão ter seus nomes alterados.

5 Proposta 3 - criação de três departamentos; Departamento Didático, Departamento Ad-

6 ministrativo e Departamento de Pós graduação, pesquisa e extensão. Foi definido o se-

7 guinte encaminhamento, as subcomissões reúnem-se para formatar com mais detalhes as

8 propostas para na próxima reunião serem apresentadas novamente. O professor Genesio

9 informou que será necessário realizar eleições para Coordenador dos Cursos de Agrono-

10 mia, cujo atual Coordenador será removido para Santa Maria, e para os Cursos de Ciên-

11 cias Econômicas e Sistemas de Informação que tem Coordenador pro-tempore. O pro-

12 fessor Genesio também falou sobre a cerimônia de inauguração campi CESNORS e da

13 UDESSM realizada pelo presidente LULA e passou informes sobre o evento. A profes-

14 sora Adriana solicitou que a verificação da disponibilidade de salas de aula e o ensala-

15 mento sejam feitos com antecedência para evitar transtornos de última hora. A professo-

16 ra Fernanda falou sobre o processo de reconhecimento do Curso de Enfermagem e expôs

17 preocupação com a disponibilidade de informações sobre serviços prestados pelo Depar-

18 tamento de Registro e Controle Acadêmico e pela Pró-Reitoria de Graduação. A profes-

19 sora Terimar revelou preocupação com o destino do lixo dos laboratórios do Centro que

20 possuem materiais contaminantes e que não estão sendo descartados adequadamente, so-

21 licitou que a Direção do Centro encontre urna forma de resolver o problema. O profes-

22 sor Rogerio informou que o CESNORS será responsável pela ronda farroupilha do dia

23 catorze até o dia quinze de setembro. Esgotada a ordem do dia e como ninguém mais fez

24 uso da palavra, o professor Genesio deu por encerrada a sessão e, para constar, eu, Fer-
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LISTA DE ASSINATURAS DA ATA DA 47a REUNIÃO DO CONSELHO DO

CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE-RS.

Data: W~/2010 Horário: ~ :~~ Local: ~~\.( ".\D, campus de Palmeira das Missões.

Adriana Tourinho Salamoni
NOME DO CONSELHEIRO

Ana Elisabeth Moiseichyk
Ana Gabriela de Freitas Saccol
Anderson Casali de Freitas
Anderson Oliveira Sobroza
Antônio Luíz Santi

ASSlíNATURA

Caroline Casali
Arei Dirceu Wastowski

Claudia Herte de Moraes
Cristiano Henrique Antonelli da Veiga
Emerson José Guth
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Felipe Gustavo Pilau
Fernanda Beheregaray Cabral
Genesio Mario da Rosa
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Gilberto Martins Santos
Jose Antonio Meira da Rocha
Loiva Beatriz Dallepiane ~\< .-/

Lorimar Francisco Munaretto
Mairo Trentin Piovesan
Milene dos Santos
Rafael Lazzari
Rogério Folha Bermudes

Silvana Bastos Cogo Bisozno
Rômulo Trevisan

Terimar Ruoso Moresco
Vilmar de Jesus Assunção

rs; I /Iri iNÁA~

Assinatura de substituto de conselheiro:

Nome do substituto Nome do conselheiro Assinatura /\
<2"CJnP ? ~ c.:: I\rr; i);'t"rPJ \

__ 1_, ",Id, j(OVon/,k/'... J /'

1= ,ô-111<.J .S I L-V4 - -, -t ~1:,1 A'Vill/l M bil1& lJó """7Ilj\.G \<, I ~
<,

<,
<,

<,
<,

Assinatura do secretário da reunião~ i.""-
Fernando Leviski Bueno - ~-------------------------------------


